
Ffurflen Flynyddol Cynghorau Gymuned a Ghynghorau Tref
yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth ¡ Ben ar 31 Mawrth

2020
DEWIS IAITH

Nodwch sut yr hoffech i ni gyfathrebu â chi yn ystod yr archwiliad. Noder y bydd hysbysiadau archwilio yn cael eu
cyhoeddi'n ddwyieithog. w

c SAESNEG C DrifYrEtTHoc c c
Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWILIO

Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau cymuned a chynghorau
tref (a'u cyd-bwyllgorau) yng Nghymru lunio eu cyfrifon bob blwyddyn hyd at 3l Mawrth a sicrhau bod Archwilydd
Cyffredinol Cymru yn archwilio'r cyfrifon hynny. Mae Rheoliad 14 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn nodi
bod yn rhaid i gyrff llywodraeth leol llai h.y. y rhai hynny ag incwm a gwariant sy'n llai na Ê2.5 miliwn baratoi eu cyfrifon yn
unol å'r arferion priodol.

Nodir yr arferion priodol ar gyfer cynghorau cymuned a chynghorau tref a'u cyd-bwyllgor:¡u yng nghyhoeddiad Un Llais
Cymru/Cymdeíthas Clercod Cynghorau Lleol 'Govemance and accountability for localcouncils in Wales -
A Practitioners' Guide' (y Canllaw i Ymarfenryr). Mae'r Canllaw i Ymarferwyr yn ei gwneud yn ofynnol iddynt baratoi eu
cyfrifon ar fft¡rf ffitrflen flynyddol. Mae'r ffurflen flynyddol hon yn boclloni goffnion y Canllaw i ymarferwyr.

Mae'r cyfrifon a'r trefniadau archwilio yn dilyn y broses a nodir isod.

ECYiIRAEG c

Bydd y Swyddog Ariannol
CyfrifoUClerc yn paratoi

datganiadau ryfüfyddu a'r
Datganiad Ll$fúodreethu

Blynyddol Bydd yr uned

archwilio mewnol yn

cnòlhau adroddiad

archwil¡o mewnol. Bydd y

Suryddog Ariannol Cyftifol
yn ardystio'rfrrrflen (o dan

Ran 2 o'r Datganiad

Ll¡nrodraethu Bþnyddol)
cyn 30 Mehefrn ac yn

cyflwyno'r ft.rrffen i'r corff.

->

p{l_enych y canllawiau ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol hon a chwblhewch bob adran mewn pinc gan gynnwys
DWY adran y Datganiad Llywodraethu Blynyddot.

CYMERADVIÍYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

ilae dau flwch i'w hardystio a'u cymeradwyo 9an y corff. ilae'r ail fhrch yn ofynnol dlm ond oa oea angen
diutygìo'r ffurflen flynyddol o ganlyniad i'r archwiliad. Dylech lenwi'r Olwótr uciaf yn unig cyn anfon y ttumen atyr archwllydd.

[tlae'-n rhaid i'r cyngor gymeraduryo'r ffurflen flynyddol GYN fr cyfrlfon a'r dogfennau ategot fod ar gael i'w
harchwillo'n gyhoeddus o dan adran 30 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 1Cymru¡ ZOOI.

Yr archwityld sy'n gw-eith-redu arÌan yr Archwilydd Cyfrredinol fydd yn cwblhau Tystysgrif Archwilio ac
adroddiadArchwllydd Gyffredinot Gymru. Nl CHAIFF y Cterclsv4jddog Ariannol Cytrifbiy CaOeiryáO na'r
archwilydd mewnol eu cwblhau.

Caiff ffurflenni a archwiliwyd ac a ardygliwyd. eu_ dychwelyd i'r corff at ddibenion cyhoeddi ac arddangos y datganiadau
cyfrifyddu, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a thystysgrif ac adroddiad Archwílydd Cyffredinot Cy"miu. 

-'
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Bydd yr archwitydd allanol yn cuôlhau'r archwilhd a:Bydd y corffyn cyrneradwyo'r

Fturfren Flynyddol erbyn 30

l¡þhefin. Mae llofrrod y

Cadeirydd yn y blwch o dan

Ran 2 o'r Datganiad

Llyrvodraethu Blynyddol yn

tystio i hyn.

Maer Swyddog Ariannol

CyftifoUOlerc yn anfon y
Ffurflen Flynyddol a chopTau

o'r d¡atiolaeth y goffnnuryd

amden¡ at yr arctmilydd allanol

sy'n guæithredu ar ran

Archwilydd Cyfredinol Cynru.

Naill ai:

Os nad oes angen
gurneud unrh¡nrv

ddiurygiadau, yn

ardystio'r Ffurf,en

Flynyddol ac yn ei

dychwelyd at y cortr
i'w chyhoeddi erbyn

30 Mêd¡.

Neu:

Os oes angen gumeud divyygiadau,

yn rhoi grwybod i'r corfi am broblemau
(gan gynnwp diwygiadau). Bydd y

corff yn ditrygio'r Fturffen Flynyddol,

bydd y Swyddog Ariannol Cyfrifot yn

ei hailardystio a bydd y corff yn ei

haiþymeradwyo cyn ei dychwelyd at
yr archwilydd. Yna bydd yr archwilydd
yn adystio'r Fturflen Flynyddol ac yn

ei dychwelyd at y corff i'w chyhoeddi

erbyn 30 Medi.



. Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyfer:

Enw'r corff: ' GYNGOR CYTUNED LLANUWCHLLYN

, Datganiad o incwm a gwariant/derbyniadau a thaliadau
1. Balansau a l

ddyguryd ymlaen l

2. (+) lncwm o
drethiant
lleol/ardoll

Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel
y'u cofrrodwyd yn y coftrodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson å Llinell
7 y flwyddyn flaenorol.

Cyfanswm yr íncwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y ftwyddyn o
drethiant lleol (praesept) neu ardoll/q¡franiad gan brif gyrff.

Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth dyledion sy,n
ddyledus i'r corff a balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.

Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc ryfredola chadw, daliadau ariannol l

a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson â
balans cy-soni'r llyfr arian parod yn unol â chysoniad y banc.

Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n
ddyledus gan y corff (heblaw costau benthyg) ar ddiwedd y ftwyddyn.

Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyson â llinellT uchod: Nodwch
.gyfanswm (8+9-10).

Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefidlog, ynghyd ag
unrhyw asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrth.

g Balans ryfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd parti'on ar 31 Mawrth
(gan gynnwys PWLB).

' Mae'r corff yn gweithredu fel unig ymddiríedolwr ac mae'n
gyfrifol am reoli (a) cronfa/cronfeydd ymddiriedolaeth/
asedau (dylai darllenwyr nodi nad ¡nn'r ffigurau uchod yn
cynnwys unrh¡nr drafodion ymddiriedolaeth).

3. (+) Cyfanswm
derbyniadau
eraill

4. (-) Costau staff

11,050

4,391

5. (-) Llog ar
fenthyciadau/
ad-daliadau
cyîalaf

6. (-) Cyfanswm
taliadau eraill

10,727

7. (=) Balansau a 25,967
gariwyd ymlaen

Datganiad o falansau

8. (+) Dyledwyr a
balansau stoc

9. (+) Cyfanswm
arian parod a
buddsoddíadau

f0. C) Credydwyr

25,967

20,025

10,000

25,967

25,528

0

25,967

10,000

0

14,659 Cyfanswm incwm neu dderbyniadau a gofrrodwyd yn y llyfr arian parod
llai'r symiau a gynhwysir yn llinell 2. Mae'n cynnwys grantiau cymorth,
dewisol a refeniw.

4,362 Cyfanswm gwariant neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr cyflogedig ac
ar ei nan. Dylech gynnwys cyflogau, TWE ac yswiriant Gwladol
(cyflogeion a chyflogwyr), cyftaniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig,
e.e. costau terfonu.

g Cyfanswm gwariant neu daliadau qla|af a llog a wnaed yn ystod y
flwyddyn ar fenthyciadau attanol (os o gwbl).

1g,1SS Cyfanswm gwariant neu daliadau fely'u cofuodwyd yn y llyfr arian parod
llai costau staff (Llinell 4) a llog ar fenthyciadau/ad-daliadau cyfataf
(LlinellS).

27,109 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn.
Rhaid iddo fod yn hafal ¡ (1+2+3) - (4+5+6).

0 0

27,108

0

27,108

32,029

ll. 1=¡ Balansau a
gariwydymlaen

12. Cyfanswm
asedau sefrdlog
ac asedau
hirdymor

13. Cyfanswm
benthyciadau

14. Nodyn datgelu
cronfeydd
ymddiriedolaeth
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Datganiad Llyrrodraethu Blynyddol (Rhan l)
Rydym yn cydnabod, fel aelodau o'r Cyngor, ein cyfrifoldeb am sicrhau bod system rheolaeth fewnol
gadarn ar waith, gan gynnwys paratoi'r datganiadau cyfrifyddu. Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein
gwybodaeth a'n cred, o ran y datganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth
2020, ein bod wedigwneud y canlynol:

ffi W nh
EErft¡rfil

1. Rydym wedi rhoi treftiadau arwaith ar gyfer:

. gwaith rheoli ariannol effeithiolyn ystod y
flwyddyn; a

o pharatoi a chymeradwyo'r datganiadau cyftiffddu

2. Cynnal system rheolaeth fewnol ddigonol, gan
gynnwys mesurau a gynlluniwyd i atala chanfod twyll a
llygredd, ac adolygu ei heffeithiolrwydd.

3. Rydym wedi cymryd yr holl gamau rhesymol i roi
sicrwydd i ni'n hunain nad oes unrh¡nr achosion o
ddiffig cydymfturfio gwirioneddol na phosiblå
chyfteithiau, rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael
effaith ariannol sylweddol ar allu'r Cyngor i gynnal ei
fusnes nac ar ei seffllfa ariannol.

4. Rydym wedi darparu cyfle priodol i etholwyr arfer eu
hawliau yn unol å gofrnion Rheoliadau Cyfrifon ac
Archwilio (Cymru) 2014.

5. Rydym wedi cynnal asesiad o'r risgiau sy'n wynebu'r
Cyngor ac wedi cymryd camau priodol i reoli'r risgiau
hynny, gan gynnwys cyflwyno rheolaethau mewnol
a/neu yswiriant allanol lle y bo angen.

6. Rydym wedi cynnal system archwilio mewnolddigonol
ac effeithiol ar gyfer y cofrodion cyftifrddu a'r
systemau rheoli drwy gydol y flwyddyn ac wedi cael
adroddiad gan yr archwilydd mewnol.

7. Rydym wedi ysgried a oes unrh¡nrv ymgyfreitha,
rhwymedigaethau neu ymrwymiadau, digwyddiadau
neu drafodion, a ddigwyddodd naill a¡yn ystod y
flwyddyn neu ar ôl i'r flwyddyn ddod i ben, wedi cael
effaith ariannol ar yCyngor a, lle y bo'n briodol, wedi eu
cynnwys yn y datganiadau cyfri$ddu.

8. Rydym wedi cymryd c€¡mau priodol i fond i'r afael â
phob mater a godwyd mewn adroddiadau blaenorol
gan archwilwyr mewnol ac allanol.

9. Cronfeydd ymddiriedolaeth - yn rhinwedd ein swydd
fel ymddiriedolwr, rydym wedi:

o qfflawni ein cyfrifoldeb mewn perthynas ag
atebolnrydd am y gronfa/cronfeydd gan gynnwys
cyflwyno adroddiadau ariannol a, lle y bo angen,
cynnal archwiliadau annibynnol.

Pennu ei gyllideb a rheoli ei arian
yn briodol a pharatoia
chymeradwyo ei ddatganiadau
cyftiffddu fel y rhagnodir gan y
gyfraith.

Gwneud trefriiadau priodol a
derbyn cyfrifoldeb am warchod yr
arian cyhoeddus a'r adnoddau
dan ei reolaeth.

Ond wedi gwneud pethau y mae
ganddo'r pûer cyfreithiol i'w
gwneud ac wedi cydymffurfio å
chodau ymarfer a safonau wrth
wneud hynny.

Rhoí'r cyfle i bob unigolyn â
diddordeb archwilio cyfrifon y corff
yn unol å'r hyn a nodir yn yr
hysbysiad o'r archwiliad.

Ystyried y risgiau ariannol a'r
risgiau eraill a wynebir ganddo
wrth weithredu'r corff a delio å
hwy'n briodol.

Treftu iunigolyn cymwys, yn
annibynnol ar y rheolaethau a'r
gweithdrefnau ariannol, roi bam
wrthrychol ar ba un a y#r rhain yn

diwallu anghenion y corff.

Datgelu popeth y dylaifod wedi
ei ddatgelu am ei fusnes yn
ystod y flwyddyn gan gynnwys
digwyddiadau a ddigwyddodd ar
ôl i'r flwyddyn ddod i ben os ydynt
yn berthnasol.

Ystyried a chymryd camau priodol
iSnd i'r afael å phroblemau/
gwendidau a ddygwyd i'w sylw
gan archwilwyr mewnol ac allanol.

rã

Cyflawni ei gyfrifoldebau
yn rhinwedd ei swydd fel ,

unig reolwr-ymddiriedolwr
ymddiriedolaeth neu
ymddíriedolaethau lleol.
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6,12

6,7

6,23

6,8
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'Ar ddalen ar wahân, rhowch esboniadau i'r archwilydd allanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a
disgrifiwch pa gamau gweithredu sy'n cael eu cymryd i lnd i'r afael å'r gwendidau a nodwyd.

m NÞ:EEf.l Elïr'lt 3,6



Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 2)

il ffiçTEIETEE

1. Rydym wedi paratoia chymeradwyo cofr¡odion
pob ryfarfod a gynhaliwyd gan y Cyngor (gan
gynnwys ei bwyllgorau) sy'n cofirodi'r busnes a
weithredwyd yn gywir a'r penderffniadau a
wnaed gan y Cyngor neu'r pwyllgor.

2. Rydym wedi sicrhau bod cofnodion y Cyngor
(gan gynnwys fiai ei bwyllgorau) ar gael i'w
harchwilio gan y cyhoedd ac wedi'u cyhoeddi'n
eleclronig.

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol

Ardystiaf fod y datganiadau cyfriffddu yn y Fturflen
Flynyddol hon yn rhoi darlun teg o seffllfa ariannol y
Cyngor, a'i incwm a'i wariant, neu'n cyflwyno'r
derbyniadau a'r taliadau'n briodol, yn ôl y digurydd, ar
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020.

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Gyfrifol

Ardystiaf fod y datganiadau cyftifyddu yn y Ffurflen
Flynyddol hon yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannol y
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, a'i incwm a'i wariant, neu'n
cyflwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n briodol, yn ôl y
digwydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth
2020.

Llofnod y Swyddog Arlannol Cyfrifol:

Enw:

Dyddiad:

{îr

rtr

r

('

Wedi cadw a chymeradwyo cofrrodion yn unr

ag Atodlen 12,Paragrafl41 o Ddeddf
Llyrodraeth Leol 1972.

Wedi gwneud treftiadau i'r cofrrodion fod ar
gael i\r harchwilio gan y cyhoedd yn unol ag
adran228 o Ddeddf Llyrodraeth Leol 1972 ¿

mae wedi cyhoeddi'r cofnodion ar ei wefan yr

unol ag adran 55 o Ddeddf Llywodraeth Leol
(Democratiaeth) (Cymru) 201 3.

* Dileer fel y bo'n briodol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor
Y Cyngor sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiadau cyftifuddu yn unol â gofonion Rheoliadau Cyfdfon ac Archwilio

(Cymru) 2014 ac am baraloi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

; Cymeradwyaeth gan y Cyngor

r Cadamhaf fod y datganiadau cyfrifiddu hyn a'r
; Datganiad Ll¡ruodraethu Blynyddol wedi eu

cymeradwyo gan y Cyngor o dan gyfeimod
cofrrod:

cyfeirnodcofnod: åt3 U h"O

Cymeradwyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

I Cadamhaf fod y datganiadau cyfriffddu hyn a'r
r Datganiad Llywodraethu Blynyddol wedi cael eu
i cymeradv'¡yo gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor o dan
i gyfeirnod cofnod:

Gyfeirnod cofnod:

Llofnod Gadeirydd y cyfarfod:

Enw:

Dyddiad:

Dyddiad: 15fed Mehefin 2020 Dyddiad: Tfed Gorffennaf 2020

Ailgymeradwyaeth ac a¡lardystiad gan y Cyngor/Bwrdd/Puryllgor (dim ond os
bydd y ffurflen flynyddolwed¡ei diwygio yn yr archwiliad)



Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Gymru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, ac yn unol â chanllawiau a

gyhoeddwyd ganddo. Ar sail ei adolygiad o'r Ffurflen Flynyddol a'r wybodaeth ategol, mae'n nodi pa un a fydd unrhyw

fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad yw'r ddeddñrtriaeth a'r goffnion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

Ardystiwn ein bod wedi curblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ar
gyfer:

C''lñ O,oL Cy ryl.uñË.0 LLAN',twc Ft LL'/^/

Adroddiad yr archwilydd allanol

t@*Arsaileinhadolygiad,yneinbarnni,mae'rwybodaethynyFfurflenFlynyddolyn
cydymffurfio ag arferion priodol ac nid oes unrhyw faterion wedi dod i'n sylw sy'n peri pryder nad ¡nrrr'r ddeddfr¡¡riaeth a'r
goffnion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

tï.laa'r matcr¡en nyn y
i:l

Materion eraill ac argymhellion

Ar sail ein hadolygiad, tynnwn sylu/r corff at y materion a'r argymhellion canlynol nad ydynt yn effeithio ar ein bam archwilio

ond y dylai'r corff ymdrin å hwy.

, (Parhewch ar daflen ar wahân os oes angen.)

Enw'r archwilydd allanol:

Llofnod yr archwilydd allanol:

Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru

' Dileer fel y bo'n briodol.

Dyddiad

5

EDO LLP SouthamPton
United Kingdom
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Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r corff: CYNGOR CYMUNED LI-ANUWCHLLYN

Mae archwiliad mewnoly Cyngor, gan weithredu'n annibynnolac ar sailasesiad o risg, wedicynnwys cynnal asesiad
dewisol o gydymffurfiaeth å'r gweithdrefnau a'r rheolaethau perthnasol y disgwylir iddynt fod ar waith yn ystod y flwyddyn
ariannolsy'n dod iben 31 Mawrth 2020,

Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor a'r gwaith a drefnwyd. Ar sail y canffddiadau yn y
meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwilíad mewnol yn y tabl hwn. Nodir isod amcanion rheolaeth
fewnol a chasgliadau'r archwiliad mewnol ar ba un a oedd yr amcanion canlynol o ran rheolaeth, ym mhob ffordd bwysig,
yn cael eu bodloni dnrvy gydol y flwyddyn ariannol i safon sy'n ddigonol i ddiwallu anghenion y Cyngor.

1. Mae'r llyfrau cyftifon priodolwedi'u
cadu/n briodol drwy gydol y
flwyddyn.

2. Bodlonwyd rheoliadau ariannol,
cefnogwyd taliadau gan anfonebau,
cymeradwylyd gwariant a
rhoddwyd cyfrif priodolam TAW

3. Asesodd y corff y risgiau sylweddol
igyflawniei amcanion ac adolygodd
ddigonolrwydd y trehiadau ar gyfer
eu rheoli.

4. Deilliodd y goflniad blynyddolam
braesepUardoll/adnoddau o broses
gyllidebu ddigonol, cafodd cynnydd
yn erbyn y gyllideb ei fonitro'n
rheolaidd, ac roedd y cronfeydd
wrth geft yn briodol.

5. Cafodd yr incwm disgrwyliedig ei
dderbyn yn llawn, ar sail prisiau

cywir, ei gofrrodi'n briodola'i
fancio'n syth, a rhoddwyd cyfrif
priodolam TAW.

6. Cefuogwyd taliadau arian mån yn
briodol gan dderbynebau,
cymeradwywyd gwariant a
rhoddwyd cyfrif priodo-l am TAW

7. Talwyd cyflogau i gyflogeion a
lwfansau iaelodau yn unol å
chymeraduryaethau a gofrrodwyd, a
chymhwyswyd goûnion TWE ac
Yswiriant Gwladol yn briodol.

8. Roedd y cofrestrau asedau a
buddsoddiadau yn gyflawn, yn
g¡nrir, ac yn cael eu cynnal yn
briodol.

ccnc

nnc n

Hr:C c

nccrJ

cnnn

cnEc

crnc

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

' Mewnosodwch destun

i Mewnosodwch destun
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9. Cafodd cysoniadau cyfrifon banc
cyfnodol ac ar ddiwedd y flwyddyn
eu cynnalyn briodol.

10. Cafodd datganiadau cyfrifoddu a
baratowyd yn ystod y flwyddyn eu
paratoi ar y sail cyfrifyddu g¡ruir
(derbyniadau a thaliadau/inc1,m a
gwadant), roeddent yn gyson å'r
llyfr arian parod, wedi'u cefnogi gan

drywydd archwilio digonol o
gofrrodion sylfaenol, a, lle y bo'n
briodol, cafodd dyledwyr a
chredydwyr eu cofrrodi'n briodol.

I 1. Cronfeydd ymddiriedolaeth (gan
gynnwys ymddiriedolaethau

elusennol). Mae'r Cyngor wedi
cyflawni ei gyfrifoldebau fel
ymddiriedolwr.

nccc

EN nc

, Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

c cnn

12. Nodwch y maes risg ; Mewnosodwch destunnr:[: n

13. Nodwch y maes risg Mewnosodwch destunncc
14. Nodr,vch y maes risg Mewnosodwch destunncc

' Os atebwyd 'naddo', nodwch y goblygiadau a'r camau sy'n cael eu cymryd i ffnd i'r afael ag unrh¡nr wendid rheoli a nodwyd
(ychwanegwch dudalennau ar wahån os oes angen).
* Os atebwyd 'heb eigynnwys', nodwch pryd y gwnaethpwyd y gwa¡th archwilio mewnol mwyaf diweddaryn y maes hwn a phryd y
bwriedir ei wneud nesaf, neu os nad oes angen ei gynnwys, rhaid i'r archwilydd mewnol esbonio pam nad oes angen hynny.

[Mae fy nghanfyddiadau manwl a'm hargymhellion yr wyf yn eu dwyn i sylw'r Cyngor wedi'u cynnwys yn fy adroddiad manwl i'r Cyngor
dyddiedig Mehefn 20201.

Cadarnhau archwil¡ad mewnol

Rwyf/Rydym yn cadamhau nad wyf /ydym ni, felarchwilydd mewnol y Cyngor, wediymgymryd å swyddogaeth reoli na gweinyddol o
fewn y corff (gan gynnwys paratoi'r cyftifon) nac fel aelod o'r corff yn ystod y blynyddoedd ariannol 2o18-1g a 2019i20. cadarnhaf
hefod na fu unrh¡nr achos o wrthdaro buddiannau ynghylch fi mhenodiad.

Enw'r unlgolyn a gynhallodd yr archwlllad mewnol: Gwawr Mercrid orrven

Llofnod yr unlgolyn a gynhallodd yr archwltiad mewnol: Çü Ou
Dyddlad: 0810812020
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. Nodiadau cyfarwyddyd ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol
1. Rhaid i chi gymhwyso arferion priodol wrth baratoi'r ft.¡rflen flynyddot hon. Nodir yr arferion priodol yn y Canllaw i ymarfemyr.

2. Gwnewch yn siÛr bod y Fturflen Flynyddolwedi eichwblhau'n llawn, h.y. dim blychau coch gwag. Ceisiwch osgoi gwneud
unrh¡nrv ddiwygiadau i'rft¡rfien wedi'i cf¡wblhau. Os na allwch osgoi hyn, rhowch linell drwy'r cofrrodion anghyrir, sicrhewch fod
y ditltygiadau wedi'u tynnu at sylvt'r cortr gyda llythrennau cyntaf eich enw wrth eu hymyl a'ch bod wedi rhoi esboniad í'r
archwilydd allanol. Peldiwch â defnyddio hylif cyrvlro. Caiff fr¡rflenni blynyddol anghyffawn neu rai sy'n cynnwys diwygiadau
heb eu cymeradwyo a/neu eu hesbonio neu hylif qpiro eu dychwelyd heb eu harctrwilio a gallolygu @stau yctrwanegol.
Gofynnwch i'ch arcfiwilydd am gopi eledronig o'r fr.¡rflen os oes angen un.

3. Gofrnnwch iail berson, y Cadeirydd neu aelod efallai, adolygu eich Ffurflen Flynyddoler mwyn sicrhau ei bod yn gyftawn cyn
anfon y fr¡rflen uneiddiol at yr archwilydd.

4. Gwnewch yn sitÙr bod eich daþaniadau cyfrifyddu yn gyvir, bod y balans a gariwyd ymlaen o'r fwyddyn llaenorol (llinell 7 o
2019) yn cy{ateb i'r balans a ddyguvyd ymlaen yn y fluryddyn gyfredol (linell I o2020). Esboniwch unrh¡ruv wahaniaethau rhwng
ffgurau 2019 ar y ffurfen frynyddol hon a'r symiau a gofrrodrryd yn fh.rrflen flynyddot y llynedd.

5. Rhowch esboniad llawn am unrh¡nr amrywiannau sylweddol yn y datganiadau ariannol. Peidi¡vch ag anfon copi o'clr cofrrodion
cyfriffddu manwl yn lle'r esboniad hwn. Mae'r archwilydd allanol am wybod eich bod dri'n deall y rhesymau dros yr holl
amrywiannau. Cofiwch gynnwys dadansoddiad manwl iategu eich esboniad a byddwch yn benodolynghylch gwerthoedd
elfennau unigol sy'n gyfrifolam yr amrptiannau.

6. Sícrhewch fod y copi o'r cysoniad banc y byddrrctr yn ei anfon at eich arcfrwilydd gyda'r copi o'r Ffurflen Flynyddol yn cynnì/ìrys
eich holl gyfrifon banc a balansau ariannol. Os nad oes unrhyw eitemau cysoni, nodwch hyn a rhowch dystioiaeth o falansau,r
banc. Os oes gan eicfr Cyngor unrhyw fuddsoddiadau byrdymor, nodr¡ch eu gwerth ar y cysoniad banc. Dylai'r arcfrwilydd allu
gyfateb eich cysoniad banc i linell 9 yn y datganiadau cyfrifyddu. Ceir rhagor o gymorth ar gysoniadau banc yn y Canllaw i
Ymarferwyr.

7. Mae'n ofynnol i bob cyngor anfon gwybodaeth at yr archwllydd allanol, i ategu'r honiadau a wnaed yn y Datganlad
Llywodraethu Blynyddol hyd yn oed os nad ydych chlwedi gnrneud hynny yn flaenorol. Bydd eích aichwilydd yn drreud
wrthych pa wybodaeth y mae angen ichi eidarparu. Sicrhewch eicfi bod yn darllen yr hysbysiad arctrwilio yn ofalus er mwyn
sicrhau eicft bod yn cynnlt ys yr holl urybodaeth y mae'r arcfnrvilydd wedi gofyn amdani. Dylectr anfon copiãu o'r cofrrodion
gwreiddiol (a ardystiwyd gan y Clerc a'r Cadeirydd fel copiãu c-ywir) at yr archwilydd allanol ac nid y dogfennau gwreiddiol eu
hunain.

8. Peidiwch ag antun unrhyw wybodaeth at yr archwilydd nad yw wedi gofyn yn benodol amdani. Nid yw hyn o fudd.
9. Os bydd yn rhaid i'r archwilydd adolygu gnrrybodaeth nas gofynnuryd amdani, gofyn eto am wybodaeth, neu os caifigysoniad

banc anghyflawrì neu esboniad o amrywiannau neu os caiffddogrÞnnau gtreiddioly mae'n rhaid eu dychwelyd, bydd yr
archwilydd yn mynd i gostau ychwanegol y mae ganddo hawl i god¡troedd ycfrwanegolamdanynt.

10. Dylech ateb pob gohebiaeth å'r archwilydd allanol yn brydlon. Bydd hyn yn eich helpu i gyflawni eicfr rhwymedigaethau
statudola bydd yn lleihau cost yr archwiliad.

11. Noder, os byddwch yn cwblhau'r fr¡lflen etectronlg, rhaid I chi argr:afru'r ffurflen er muryn iddi gael ei hardystio gan y
Swyddog Ariannol Cyfrifol a'i llofrrodi gan y Cadeirydd cyn ei hanfon at yr archwilydd.

i A ytdr papurau i'w hanfon at yr archwilydd allanol yn cynnwys esboniad o amrywiadau
: sylweddol rhwng y llynedd ac eleni?

: Cymeradnvyo

i A ¡r/r cysoniad bgng a13f lawrth 2Cr20-yn gyson å Ltjne[ 9?
I A yrt'r swyddog Ariannol cyfrifolwedi ardystio'r datganiadau cyfriffddu a'r Datganiad
' Ll¡nrodraethu Blynyddol (Rheotiad 1s (r)) erbyn 30 Mehefin 202otan beilaf?

, A yu/r corff wedi cymeradvvyo'r datganiadau ffiffddu cyn 30 Mehefin 2020 aca yw Adran
r 3 wedi'i llofrrodi a'r dyddiad wedi'i nodi gan yr unigotyn a oedd yn cadeirio,r cyfarfod pan

roddwyd y gymeradwyaeth?

Pob adran

' 
e Vwt hollflychau pinc yn y datganiadau cyfrifyddu a'r Datganiad Blynyddolwedi eu llenwii ac esboniadau wedi'u rhoi pan fo angen?

A ¡nt'r holl r,r,rybodaeth y gofynnodd yr archwilydd allanol amdaniwedi'i hanfon gyda,r
Ffurflen Flynyddol hon? Cyfeiriwch at eich hysbysiad o archwiliad ac unrhyw atodlenni
ychwanegola ddarparwyd gan eictr archwilydd allanol.

i A ]nr'r datganiadau cyfriffddu sydd wedi eu diwygio wedi'u cymeradwyo ac Adran 3 wedi,i
llofrtodi eto a'r dyddiad wedi'i nodi eto fel tystiolaeth o gymenadwyaeth y Bwrdd i'r diwygiadauì cyn eu hailgyflwyno i'r archwilydd?

Gyfrifon

Cyfarfod

Cyngor

er

7.07.20
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